
A NivoSpachtel 3-20 aljzatkiegyenlítő gyárilag előkevert 
gyorskötő habarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a 
felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni.  Cement kötőanyagot, 
ásványi töltőanyagot és speciális adalékokat tartalmaz. 

Alkalmazások:
Cementkötésű alapfelületek kiegyenlítésére (beton, cementeszt-
rich), meglévő ásványi alapú burkolatok pl. terazzo, természetes 
kövek, járólapok áthúzására kül- és beltérben. Padlófűtés esetén 
is alkalmazható. 

Kiemelt alkalmazások:
• Forgalmas terek, lépcsőházak és folyosók burkolás
   előtti gyors szintkiegyenlítése
• Felújítási és rekonstrukciós munkáknál

NIVOSPACHTEL 3-20
GYORSKÖTŐ PADLÓTAPASZ

Cikkszám: K00618331 (25 kg), K00618531 (5kg) 

Tulajdonságok: 
• MSZ EN 13813 szabvány szerinti 
   CT C25 F5 besorolású
• 4 mm-es max. szemcseméret 
• Rétegvastagság: 3-20 mm

Előnyök:
• Gyorskötő
• Kiváló bedolgozhatóságú, glettelhető felületű
• Kültéren is alkalmazható



MŰSZAKI ADATOK:
nyomószilárdság: >25 N/mm2

hajlítószilárdság: >5 N/mm2

rétegvastagság: 3-20 mm

anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m2 1 mm-es rétegvastagság esetén

max. szemcseméret: 4 mm

bekeverés: 
(keverővíz) kb. 0,16 l/kg

keverési idő: 3-5 perc

bedolgozhatósági idő: 20 perc

műveleti idő: 5-15 perc

bedolgozási 
hőmérséklet: 

Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5˚C és +25˚C 
között, huzatmentes, árnyékos helyen.

járható:  kb. 6 óra múlva

terhelhető: kb. 72 óra múlva

csomagolás: 25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, 
ill. 5 kg-os tasakban

tárolás: Száraz, fedett helyen, bontatlan, 
eredeti csomagolásban max. 6 hónapig.

kötőanyag: cement

cikkszám: K00618331 (25 kg), K00618531 (5 kg)

szabvány: MSZ EN 13813

EINECS: 266-046-4

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, 
a NivoSpachtel 3-20 felhordását megelőző műveletek: 
Az alapfelület legyen megfelelően szilárd, tiszta, száraz. 

Erősen nedvszívó aljzatok esetén GrundPlus alapozót, nem nedvszívó 
aljzatoknál Kontakt B Plus tapadóhidat alkalmazzunk. 
Feldolgozás: A vízzel bekevert anyagot hordjuk fel az alapfelületre 
kőműveskanállal vagy glettvassal és igény szerint gletteljük a felü-
letét. Nagyobb rétegvastagság esetén a két réteg felhordása között 
minimum 3 óra teljen el.
A felület járható 6 óra múlva, valamint burkolható a száradást 
követő 24 óra elteltével.

Szerszámok: Kőműveskanál, glettvas, esztrichsimító

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján 
megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:
Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget 
cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, 
illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz 
szükséges időt. Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:
Nivogrund, Kontakt B Plus 

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon 
vagy műszaki kiadványainkban talál.

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. 
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi 

ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

NIVOSPACHTEL 3-20 BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Anyagkeverés
1 nap

max. 20 perc

5+5+2 perc

Várakozás a felület
előkészítése után

védelem: kb. 1 nap

Száradás**: kb. 1 nap/mm, de min. 3 nap

Műveleti idő: max. 5-10 perc

Bedolgozhatósági idő* 

burkolható

terhelhető

kb. 5 óra
kb. 1 nap/mm, de min. 3 nap

kb. 3 nap

járható
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